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YARIV RONEN 
 je zakladatelem a v současnosti i předsedou  

správní rady NF Agora 7.

Vizionář se silným sociálním cítěním pocházející z Izra-

ele řadu let vede úspěšnou firmu a do českého prostředí 

přináší nové inspirativní prvky spojení byznysu, komunity 

a místních neziskových organizací.

 

Jaký byl začátek, co bylo hybným podnětem  
k založení NF Agora 7?
Před lety jsem v okolí naší holešovické kanceláře několikrát 

potkal na procházce staršího člověka s jeho mentálně za-

ostalým švagrem. Tato opakovaná setkání mi otevřela oči. 

Uvědomil jsem si, že zde žijí další lidé, kteří jsou pro nás 

neviditelní, kterých si málo všímáme. Začal jsem přemýš-

let, jak je podpořit a co pro ně udělat. Působím v mnoha 

developerských projektech v Praze 7 a tím jsem se stal 

součástí holešovické komunity. Sídlí zde naše kancelář 

a každodenně potkávám lidi, kteří tu žijí. Domnívám se, že 

je přirozené působit uvnitř místní komunity nejen v rovině 

byznysu, ale i v oblasti sociální a charitativní. To byl začá-

tek, který se časem vyvinul v mnohem širší koncept.

 

Co Vás inspirovalo? Vycházel jste z projektů, které 
fungují v zahraničí?
Pocházím z Izraele, kde je velmi zakořeněná myšlenka, 

že podílet se na chodu společnosti neznamená jen platit 

daně. Dobrovolnictví a spolupráce uvnitř komunity je sou-

částí kulturně-sociální tradice země. Podílet se na životě 

společenství, ať už je to vesnice, město či celý národ, je 

součástí každodenního života. Existují rozmanité podo-

by. Sám jsem byl jako student dobrovolníkem v projektu 

Perach (Květina). Jako studenti jsme se jednou týdně 

potkávali s dětmi a podporovali je jako starší sourozenci. 

Věřím tomu, že jeden z nejdůležitějších předpokladů pro 

Společnost je silná a zdravá,  
když jsou lidé propojeni  
a pomáhají si
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hlavní cílovou skupinu našich aktivit s tím, že později 

činnosti rozšíříme i pro další věkové skupiny, děti a do-

spělé. Tak jako to nyní začínáme dělat např. ve spolupráci 

s Elpidou v kulturním a vzdělávacím centru pro seniory 

Přístav 7.

 

Jakým způsobem si vybíráte projekty, které pak 
podporujete?
Upřímně, začal jsem s projekty, které mně osobně přišly 

zajímavé. Následoval jsem své srdce a osobní zkušenost. 

Platforma, kterou se nyní pokoušíme vybudovat, nebude 

ale závislá jen na jediné osobě, tedy jen na mých nápa-

dech. Projekty by měly vycházet z komunity a z jejích 

potřeb. A také od našich partnerů, které přizveme ke spo-

lupráci. Vybudovat centrum pro seniory bylo původně mým 

nápadem, ale i ten, stejně jako další naše projekty, dostal 

konkrétní podobu až s konkrétním partnerem, kterým byla 

v případě Přístavu 7 Elpida. V uplynulých dvou letech jsem 

byl velmi aktivní při vzniku projektů. Dnes je to něco jiného, 

nejsem ve správní radě jediný, kdo navrhuje projekty. Spo-

lečně revidujeme, rozhodujeme a hledáme další finanční 

zdroje.

  

Jakou roli má Praha 7?
Přirozeně nejbližším partnerem pro rozvoj našich komu-

nitních aktivit na území Prahy 7 byla městská část. Její zá-

stupce jsme přizvali do správní rady, aby s námi sdíleli své 

vědomosti a vize. Dále je s námi od samého začátku Farní 

charita. Spolupráce s ní nám umožňuje podporovat sociál-

ně a zdravotně znevýhodněné seniory. Nadační fond Agora 

7 je však otevřen všem. Kdokoli přijde s dobrým nápadem 

na projekt, může být naším partnerem.

Kdy začala a jak probíhá spolupráce s Elpidou?
S Elpidou jsme se seznámili v roce 2017, když jsme hledali 

provozovatele pro náš projekt Přístav 7. Od té doby se El-

pida stala naším partnerem. Projekt Přístav 7 vděčí za svůj 

úspěch rozsáhlým zkušenostem a know-how Elpidy.

 

Jaká je Vaše dlouhodobá vize?
Jednoho dne bych rád viděl v Praze 7 velké komunitní 

centrum, jakých je v mém rodné Izraeli velmi mnoho. Bude 

to místo, kam budou chodit lidé různého věku. Děti po vy-

učování na tvůrčí mimoškolní aktivity, starší lidé hrát bridž 

a věnovat se vzdělávacím aktivitám. Nebude chybět pro-

stor pro umění, kulturní akce a další potřebnou pomoc, jako 

jsou psychologické konzultace, terapie či práce s lidmi se 

speciálními potřebami. Všechno pod jednou střechou a pro 

komunitu. Široce otevřené dveře pro kohokoliv.

silnou a zdravou společnost je propojení občanů. Jsou 

mezi námi zranitelní, sociálně slabší lidé i lidé, kteří jsou na 

tom lépe. Je to jako pavoučí síť, v níž jsou jednotlivá vlákna 

křehká, ale dohromady je celá síť velmi pevná. Komunita 

jsou všichni lidé okolo, takže když spolu komunikujeme 

a vztahujeme se k sobě navzájem, pomáháme si. Pokud se 

ale uzavřeme do svých domovů a kanceláří a nezajímáme 

se o nikoho kolem, možná posílíme svůj individualismus, 

ale nemáme už podíl na životě komunity. Tato myšlenka je 

základem NF Agora 7.

 

Jak daleko je v tomto ohledu podle Vás Česká re-
publika?
Můj pocit je, že v ČR je tato tradice pořád mladá a potře-

buje rozvíjet, podporovat a získávat na síle. Věřím, že je 

důležité, abychom to ukazovali nejen mladší generaci jako 

příklad toho, jak se stát součástí společnosti, ale i starším 

občanům. Všichni mohou udělat pro své okolí více. To je to, 

v čem jsem vyrostl a v co věřím. Není to však nic speciální-

ho jen pro Izrael, podobný princip můžeme vidět v mnoha 

jiných společnostech.

 

Proč NF Agora 7 začal jako první podporovat prá-
vě seniory?
Viděl jsem, že by bylo nejlepší začít se seniory, protože 

jsou zkušení, znalí, mají hodně volného času, přesto jsou 

v dnešní společnosti tak nějak stranou. V ČR nejsou se-

nioři tak finančně silní jako v jiných zemích, ale mohou 

společnosti hodně nabídnout. Vnímal jsem seniory jako 


